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Sidnr
2-5

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
Ärendebeskrivning

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
4 februari 2022
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens
hemsida sedan den 4 februari 2022.
_________
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Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 14 februari 2022 Antal beslutande: _______
§
Tjänstgörande ers

Närvaro

Ledamotens namn

parti

Ja

Per-Martin Svensson
Ewa Carnbrand
Sander Dijkstra
Marianne Åkerblad
Bertil Fredlund
Emil Ekstrand
Kenneth Strömbeck
Alexander Verweij Svensson
Leif Sandberg
Maria Mickelåker
Magnus Nilsson
Charlotte Rosdala
Fatlum Avdullahu
Anette Thoresson
Anders Larsson
Gunvor Olsson
Carina Persson
Bo Herou
Sara Anheden
Torgny Larsson
Ida Bornlykke
Sejdi Karaliti
Tina Bergström-Darrell
Anders Throbäck
Inger Åbonde
Peter Boström
Anne-Maj Råberg
Helén Bladh
Mona Nihlén
Linda Ekelund
Solveig Falk
Per Gustafsson
Paul Lennartsson

M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
SD
SD

Peo Örnsved

SD

Anders Rosengren
Kent Olofsson
Tina Malm
Martin Åkesson
Thony Blomgren
Kent Gustafsson
Birger Hörberger

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

§
Nej

Avstår

Ja
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§
Nej

Avstår

Ja

§
Nej

Avstår

Ja

Nej

Av
står

Nr

Ersättarens namn

Parti

1
2
3
4

Lennart Johansson
Jantje ten Have

Per Jeppsson
Bo Claëson

M
M
M
M

1
2
3
4

Christian Björkqvist
Bengt Högborg
Lena Eriksson
Boel Holm

C
C
C
C

1
2

Conny Thoresson
Charlotte Larkin

L
L

1
2

Susanne Balczar Herou
Kjell Persson

1
2
3
4
5

Kristin Skoog
Axel Olsson
Britt-Marie Liljeholm
Roger Persson
Karin Arvidsson

S
S
S
S
S

1
2

Figge Bergquist
Anna Axelsson

V
V

1
2

Jerry Bergström
Claes Melin

MP
MP

1
2
3
4
5

Zofia Prokopczyk
Jan Gustafsson
Kandidat saknas
Kandidat saknas
Kandidat saknas

SD
SD
SD
SD
SD

KD
KD

OMRÖSTNING §

OMRÖSTNING §

Ärende:

Ärende:

Förslag eller yrkanden:

Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning:

Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej.

OMRÖSTNING §

OMRÖSTNING §

Ärende:

Ärende:

Förslag eller yrkanden:

Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning:

Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.

Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej.
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Justering
Föregående justerare var Sander Dijkstra (M) och Paul Lennartsson
(SD).
På tur står Alexander Verweij Svensson (M) och Tina Malm (SD).
Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Solveig Falk
Mon, 8 Nov 2021 13:21:05 +0100
Johan Linander
enkel fråga till KF

FRÅGA till Fullmäktige i Tomelilla 2021206
Till KS ordförande Per-Martin Svensson
Miljöpartiet Tomelilla har erfarit att ganska stora omorganisationer
inom kommunens
kansli håller på att iscensättas. Enligt vaga utsagor kommer detta att
även påverka fördelning av frågor på respektive nämnder.
- I vilken mån kommer dessa omorganisationer att påverka
den politiska sorteringen av frågor på olika nämnder och
folkvalda organ
- och i vilka konstellationer har detta beslutats?
(Men en stilla erinran om den viktiga rollfördelning mellan politiken och
tjänstemannanivån)

Gruppledare Solveig Falk. (MP)

6

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson vid KF 6 december 2021

Bostadskö i Tomelilla

En hel del kommuner har en gemensam bostadskö för sin kommun och det är inte ovanligt att det
kostar mellan 100 – 300 kr per år att stå i denna kö. Kostar det ingenting är det krav på att man minst
en gång per år går in och uppdaterar sitt intresse för att fortsätta stå i denna bostadskö.
I Tomelilla finns ingen gemensam bostadskö utan det är upp till var och en som söker att visa intresse
för lägenhet till de fastighetsägare som finns i kommunen.
I kommunens bostadsbolag, Österlen Hem, kan man ställa sig i kö och då gäller det att samla poäng
för att man skall kunna bli erbjuden en lägenhet. Det kostar ingenting att stå i denna kö och det krävs
heller ingenting från den sökande heller att uppdatera sitt intresse för lägenhet.
Detta förfaringssätt innebär att hos Österlen Hem står idag ca 5 000 personer i bostadskö vilket för
oss känns väldigt orealistiskt. Man kan undra hur lilla Tomelilla med Österlen Hem hantera denna
massa som önskar lägenhet hos dem.
Fråga:
Är det rimligt att ha en bostadskö där man inte ställer något motkrav från sökande och vad kan man
göra åt denna situation?

För Socialdemokraterna i Tomelilla
Tina Bergström-Darrell
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande
På kommunens hemsida finns skrivningar om regler för köp av villatomter.
”Om du vill köpa en bostadstomt ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till kommunen.
Om tomten inte redan är reserverad så upprättas ett köpekontrakt. När köpekontraktet har
undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under denna tid är tomten reserverad för
dig.
Köpet av bostadstomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om bygglov. Det är
möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid i det fall du inte hinner få
ansökningshandlingarna klara, men då måste du betala en handpenning på 10 % av tomtpriset”.

Är dessa regler gällande?

Kristin Skoog
Socialdemokraterna

8

Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Om en tomt varit reserverad enligt, på hemsidan, gällande regler, finns det då en systematiskt
fungerande tomtkö för intresserade, till av Tomelilla kommunen ägda villatomter?
Sara Anheden
Socialdemokraterna
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande
För att kommunen ska kunna planera framtida bostadsområden och hur snabbt nya planer
behöver tas fram är det viktigt att vi har koll på tomtkön.
Hur många står det i kö till Tomelilla kommuns villatomter?

Sejdi Karaliti
Socialdemokraterna Tomelilla
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Den 30 juni beslutade kommunfullmäktige om budget för 2022. Utifrån detta beslut ska
nämnderna upprätta internbudgeten.
Varför följer den styrande minoriteten inte kommunfullmäktiges beslut?
Sara Anheden
Socialdemokraterna
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning av motioner per den 28 januari 2022
Motion

Kf

Ksau

Remiss

Ksau/
nämnd

Ks

Kf

Motion – Öka
folkhälsan
2020-12-09

2020-12-14

2021-01-13

Till förvaltningen för
SBN 2021-03-26
beredning och därefter till
Ksau 2021-04-21
samhällsbyggnadsnämnden Ksau 2021-11-24
för yttrande

2021-06-02,
återremiss till
samhällsbyggnadsnä
mnden för vidare
handläggning
2021-12-15
2021-12-15

2022-02-14

Motion –
Cykeldestination 202104-23

2021-05-03

2021-05-19

Till förvaltningen för
beredning.

Motion angående
utbildning för
personalutskottet
2021-06-16
Motion angående
tekniskt vatten till
pooler
2021-06-16
Motion angående
regntunnor
2021-06-18

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning.

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
SBN 2021-10-22
beredning
Ksau 2021-11-24
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande

2021-12-15

2022-02-14

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande

2022-03-16

2022-04-04

2021-12-01
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SBN 2021-10-22
Ksau 2021-11-24, till
SBN för förnyad
behandling
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-03-02

2022-02-14

Anmär
kning

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
Motion – Larmgrupp
2021-06-18

2021-06-21

2021-08-18

Till förvaltningen för
beredning och därefter till
vård- och
omsorgsnämnden för
yttrande.

Motion angående
klimatet
2021-09-09
Motion angående
återbruk
2021-09-09
Motion - Minska
andelen hårdgjorda
ytor i centrala
Tomelilla
2021-12-01
Motion - Samverkan
läsårstider
2021-12-02

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.

2021-09-20

2021-10-12

Till förvaltningen för
beredning.

2021-12-06

2022-01-12

Till förvaltningen för
SBN 2022-02-11
beredning och därefter till
Ksau 2022-03-02
samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.

2021-12-06

2022-01-12

Till förvaltningen för
beredning och därefter till
familjenämnden och SÖSK
för yttrande.
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Vonau 2021-10-14
Von 2021-10-28
Ksau 2021-11-24

2021-12-15

2022-02-14

2022-03-16

2022-04-04

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 2022-01-28
Interpellation

Kf

Kf

Anmärkning
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 28 januari 2022*
Inkommen
2021-09-13

2021-09-20

2021-10-07

Rubrik
Medborgarinitiativ - Stor lekplats
med olika kunskapsnivåer som kan
bli Tomelillas mötespunkt för
småbarnsföräldrar

Medborgarinitiativ - Körfil istället
för parkering i korsningen
Torget/Norregatan

Medborgarinitiativ - Stopp för
elsparkcyklar

Förslagsställare

Remitterad till

Malin Eriksson

Ksau 2021-09-22
SBN 2021-12-17
Ksau 2022-01-12

Ingrid Nilsson

Ksau 2021-10-12
SBN 2021-12-17
Ksau 2022-01-12

Jan Berntsson

Ksau 2021-11-03, till
förvaltningen för yttrande.

17

Svar skickat till
initiativtagaren
2022-01-17

2022-01-17

2021-10-08

2021-10-31

2021-11-02

2021-11-03

Medborgarinitiativ - Skolkampanj
om att inte skräpa ner och
trafikregler för cyklister

Medborgarinitiativ - Klotterplank i
Onslunda

Medborgarinitiativ - Belysning
Smedstorps pump track

Medborgarinitiativ - Bättre och
roligare skolgård på Smedstorps
skola

Carin Cecilia Nilsson

Ksau 2021-11-03, till
förvaltningen för
beredning och sedan till
familjenämnden för
yttrande.

Elisabeth Nilsson

Ksau 2021-11-24
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-16

2022-02-22

Ungdomsrådet

Ksau 2021-11-24
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-06

2022-02-22

Vega Bornlykke

Ksau 2021-11-24
Fnuu 2022-01-13
SBN 2022-01-21
Fn 2022-01-28
Ksau 2022-02-16

2022-02-22
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2021-11-05

2021-11-05

2021-11-08

2021-11-24

Medborgarinitiativ - Förbättra
belysningen vid promenadvägarna
runt aktivitetsplanen

Medborgarinitiativ - Återskapa en
passage under eller över järnvägen
vid Skogsbacken

Medborgarinitiativ - Ta bort
gångbana vid Bo Olssonområdet,
gör ytterligare en körfil

Medborgarinitiativ – Inhägnad
hundrastgård i anslutning till
korsningen Östergatan/Brogatan,
Tomelilla 237_96

Ulf Magnusson

Ksau 2021-11-24
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-16

2022-02-22

Ulf Magnusson

Ksau 2021-11-24
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-16

2022-02-22

Sten Bjerketun

Ksau 2021-11-24
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-16

2022-02-22

Kerstin Alpkleven

Ksau 2021-12-01
SBN 2022-01-21
Ksau 2022-02-16

2022-02-22
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2021-12-15

2021-12-15

2021-12-15

2021-12-30

Medborgarinitiativ - Skatepark
Onslunda

Medborgarinitiativ - Gratis
kollektivtrafik för barn och
ungdomar

Medborgarinitiativ Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet

Ungdomsrådet

Ksau 2022-01-12

Hanna Barck

Ksau 2022-01-12, till
förvaltningen för yttrande.

Johanna Nilsson

Ksau 2022-01-12
SBN 2022-02-11
Ksau 2022-03-02

2022-03-08

Ksau 2022-01-12
SBN 2022-02-11
Ksau 2022-03-02

2022-03-08

Tomelilla IF, Tomelilla
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tennisklubb, Tomelilla
Tomelilla Idrottsplats
Scoutkåren
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2022-01-18

2022-01-20

2022-01-24

Medborgarinitiativ Ungdomsbiljett

Medborgarinitiativ -Hundrastgård i
Onslunda

Ungdomsrådet

Ksau 2022-02-02

Claes Gölen

Ksau 2022-02-02

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Tomelilla den 4 februari 2022

Kommunledning,
Samhällsbyggnad, Kulturoch fritid

Dnr KS

Kommunfullmäktige

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Johan Linander
Kanslichef
Direkt 0417-182 53
Mobil
0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Informationsärende – Information från
nämnderna
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information från ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden, samt
Österlenhem AB/Tomelilla Industri AB. Även revisionens ordförande
samt Tomelilla kommuns representanter i Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och ÖKRAB har
möjlighet att ge information.
Varje ordförande har fem minuter till sitt förfogande för att informera
fullmäktiges ledamöter om kommande större frågor inom respektive
nämnds/styrelses ansvarsområde samt återrapportera eventuella uppdrag
som kommunfullmäktige tidigare har gett. Kommunfullmäktiges
ordförande kan vid behov ge längre talartid.
Efter informationen kommer det att finnas möjlighet till frågor, men
eftersom det är ett informationsärende så är det inte någon debatt eller
möjlighet till yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 februari 2022.
Kommunledningskontoret
Johan Linander
Kanslichef

1 (1)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

Ks § 143

Dnr KS 2021/192

Arbetsordning för kommunfullmäktige
2022-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.4125, med ändringar gällande
inlämnande av interpellationer samt att ändringarna ska följas upp efter ett år.

Protokollsanteckning

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och Anders
Rosengren) lämnar protokollsanteckning, handlingsid: Ks 2021.4334.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Kommunfullmäktiges arbetsordning har
diskuterats vid tre tillfällen. Beredningen är överens om att den nu gällande
arbetsordningen har fungerat bra och att behovet av förändring är litet.
I förelagt förslag finns en förändring i § 17 gällande beslut om justering, att det ska
vara fullmäktige som beslutar och inte fullmäktiges ordförande. I övrigt finns enbart
redaktionella förändringar i §§ 22 och 33.
Sedan beredningens hantering av ärendet har även § 45 om webbsändning
tillkommit, därav ändrat handlingsid.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.2291.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2021, handlingsid: Ks 2021.4261.
Organisations- och arvodesberedningens förslag på arbetsordning för
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.4125.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 143 forts.

Tidigare behandling

Organisations- och arvodesberedningen § 6/2021:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige
anta arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.2291.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.2291.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
interpellationer ska besvaras på kommande fullmäktigesammanträde om de lämnas in
senast 14 dagar före sammanträdet, samt att svar kan inlämnas till kansliavdelningen
senast kl. 12.00 vardagen före sammanträdet.
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Tina Bergström-Darrells (S) yrkande med
tillägget att ändringarna gällande interpellationer ska följas upp efter ett år.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Tina Bergström-Darrells (S) och Per-Martin Svenssons (M) yrkanden.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen 2021-12-15.
Ärende 4, Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026
Vi Sverigedemokrater lämnade ett förslag på minskat antalet ledamöter, 31 stycken, i
kommunfullmäktige för 2022-2026, men detta förslag vann inte gehör i kommunfullmäktige.

För Sverigedemokraterna Tomelilla
Per Gustafsson
Per-Olof Örnsved
Anders Rosengren
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:1

Kf § xx/2022

Dnr KS 2022/yy

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026
Antagen av kommunfullmäktige xx månad 2022, Kf § xx/2022
Gäller från 15 oktober 2022
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Gäller från den 15 oktober 2022.
Antalet ledamöter

1§

Fullmäktige har 41 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande

2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med det nyvalda
kommunfullmäktige, valåret.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3 § Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.

2
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Tid och plats för sammanträdena

5 § Fullmäktige bestämmer senast i november dag och tid för nästa års sammanträden.
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
8 § Fullmäktige bestämmer senast i november var nästa års sammanträden ska hållas.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för
ett visst sammanträde.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

9 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för
det fortsatta sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena

10 § Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat
följer av lag.
11 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

12 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen som kallar in den
ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra.
13 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett sammanträde, kallar ordföranden in
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
14 § Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
15 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl
bör inträde ske under pågående handläggning av ärende.
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Upprop

16 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgängliga under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Ledamot som infinner sig efter det att upprop förrättats, ska anmäla sig hos
ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten inträda i tjänstgöring.
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.
Protokollsjusterare

17 § Kommunfullmäktige bestämmer tid för justering av protokollet, dock senast inom
14 dagar efter sammanträdet i enlighet med 5 kap 69 § kommunallagen.
Sedan uppropet har förrättats enligt 16 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid rösträkningar.
Protokollet justeras digitalt.
Turordning för handläggning av ärendena

18 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträdena

19 § Ordförande och vice ordförande i nämnd eller beredning får delta i överläggningen
när fullmäktige behandlar ett ärende, som beretts av nämnden eller beredningen.
Ordförande och vice ordförande i de kommunala bolagens styrelser får delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden, som avser beslut av principiell
beskaffenhet (enligt KL 10:3) som ska fattas av bolag, som är helägda av
kommunen.
Förtroendevald som ska besvara en interpellation eller fråga i fullmäktige får delta i
överläggningen, som hålls med anledning av svaret.
20 § Revisorerna får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen, ärende som rör revisorernas egen
förvaltning samt när fullmäktige behandlar ärenden som revisorerna väckt inom
ramen för sin löpande granskning av den kommunala verksamheten.
21 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning det
behövs, kalla revisorerna, ordförandena och vice ordförandena i nämnderna,
beredningarna, de kommunala bolagen samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
22 § Kommundirektören och sekreteraren får delta i överläggningen i alla ärenden.
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Talarordning och ordningen vid sammanträdena

23 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen
avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa
sammanträdet.
Yrkanden

24 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutat, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska yrkande framställas skriftligt.
Ordföranden får vägra att ställa ett yrkande under proposition om yrkandet strider
mot lag eller annan författning. Om någon ändå yrkar att proposition ska ställas och
detta yrkande bifalls av fullmäktige, får proposition inte vägras.
Ordförande ska vägra att ställa proposition om denne anser att ett yrkande innebär
ett nytt ärende, varvid ordförandens beslut gäller. Detta gäller dock inte ärenden
som inte behöver beredas.
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Deltagande i beslut

25 § En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning

26 § När omröstningen genomförts, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Innan omröstning genomförs ska omröstningsproposition godkännas av
fullmäktige.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
27 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2
om den upptar flera/färre namn än det antal personer som ska väljas,
3
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner

28 § En motion ska vara skriftlig och kan lämnas in av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunen.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska minst två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Interpellationer

29 §
1. En interpellation ska vara skriftlig.
Den ska lämnas in till kansliavdelningen senast 14 dagar före det sammanträde vid
vilken den ska besvaras. Senare inlämnade interpellationer besvaras på
nästkommande fullmäktigesammanträde.
2.

En interpellation får ställas till ordförande och förste vice ordförande i beredning,
kommunstyrelsen och dessa utskott, nämnd eller nämnds utskott samt
kommunalråd.

3.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

4.

En interpellation som lämnats in senast 14 dagar före sammanträdet ska om möjligt
besvaras under det sammanträde som följer efter interpellationen lämnades in. Den
som ska besvara en interpellation ska lämna skriftligt svar till kansliavdelningen
senast kl. 12.00 vardagen före sammanträdet då interpellationen ska besvaras.

5.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Kansliavdelningen ombesörjer att svaret kommer kommunfullmäktiges
ledamöter
och ersättare till del snarast efter svaret är inlämnat.

6.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3
eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
9

34

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
7.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas.

Frågor

30 § En fråga ska vara skriftlig.
Frågan ska lämnas in till kansliavdelningen senast onsdagen före det sammanträde,
vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En fråga ska kunna besvaras utan större utredning.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver
dock inte vara skriftlig.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredningen av ärendena

31 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning

32 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller beredning mot vilken
anmärkningen har riktats.
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Valberedning

33 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedningsnämnd för fyra år räknat från den 1 november det år allmänna val av
fullmäktige ägt rum.
Valberedningsnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje i
kommunfullmäktige representerat parti.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en första
vice ordförande och en andra vice ordförande för den tid som de har valts att vara
ledamöter.
Valberedningsnämnden ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och
valberedningsnämnd.
Fullmäktige får dock förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningsnämnden bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokoll

34 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation

35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justering av
protokollet.
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Expediering m.m.

36 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder andra organ och personer som
berörs av beslutet i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela
protokollet.
Hela protokollet ska publiceras på kommunens webbplats, om inte hinder mot
detta följer av lag eller annan författning.
Ordföranden undertecknar och kommunchefen eller sekreteraren kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn,
om inte fullmäktige beslutar annat.

Beredningar
Sammansättning m.m.

37 § Fullmäktige får tillsätta beredningar med ett särskilt och tidsbegränsat uppdrag. En
sådan beredning ska bestå av fem till elva ledamöter. Fullmäktige ska bland
beredningens ledamöter välja en ordförande.
38 § Förslag om att tillsätta en tillfällig beredning kan göras genom att väcka en motion
eller på initiativ från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges ordförande.
Beredningarnas roll

39 § Fullmäktige ska se till att en sådan beredning har en budget så den kan fullgöra sitt
uppdrag.
40 § Fullmäktige får besluta att ordföranden ska ha ett särskilt arvode för uppdraget.
Arbetsformer

41 § En sådan beredning bestämmer själv sina arbetsformer med beaktande av lagar och
andra författningar samt av kommunen beslutade reglementen, riktlinjer och
motsvarande.
Vidare ska 10 – 26 §§ och 35 § i denna arbetsordning i tillämpliga delar gälla för
beredningarnas sammanträden.
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42 § Beredningens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Beredningen har initiativrätt i fullmäktige.
43 § Kommunfullmäktige ska i ett uppdrag till en tillfällig beredning ge klara besked om
uppdragets innehåll och vad beredningen ska uppnå (målet för arbetet).
44 § Underlag för arbetet ska vid behov ställas till beredningarnas förfogande.
Webbsändning och inspelning

45 § Fullmäktiges sammanträden spelas in och arkiveras. Fullmäktiges sammanträden
direktsänds över internet genom bild- och ljudupptagning.
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen. När vice
ordförande leder sammanträdet inträder de i rollen som ställföreträdande ansvarig
utgivare.
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare får besluta
om att sändning inte ska ske eller ska avbrytas.
Fullmäktiges sammanträden är att betrakta som dagshändelser. Därmed är varje
ledamot eller annan medverkande själv ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott
han eller hon kan komma att begå.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

Ks § 4

Dnr KS 2021/218

Biblioteksplan för Tomelilla kommun
2022-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till
bibliotek”.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Historik
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 4 forts.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att
uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till Biblioteksplan för Tomelilla
kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens förslag till familjenämnden
och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.
Yttrande från Familjenämnden
Medarbetare från familjenämndsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet av
förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över densamma.
Familjenämnden har lämnat förslag på redaktionella ändringar samt övrigt enligt
bilaga: Fn § 108/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.527.
Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
Medarbetare från vård- och omsorgsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet
av förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över
densamma. Den föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och
omfattning.
Vård- och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap.
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan enligt bilaga:
Von § 70/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.509.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 4 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.4198.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2022, handlingsid: Ks 2022.124.
Kultur- och fritidsnämnden § 55/2021, handlingsid: Ks 2021.4197.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Ks. 2021.4198.

Tidigare behandling
Kfn § 41/2021:

Kultur och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Von § 70/2021:
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Fn § 108/2021:
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 januari 2022

§ 4 forts.
Kfn § 55/2021:
Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026.
Ksau § 9/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.4197.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD), Ida Bornlykke (S) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts med ändringen att andra meningen i första stycket
under ”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna
till bibliotek”.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per
Gustafssons (SD), Ida Bornlykkes (S) och Leif Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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FÖRORD
Idag kan vi se att medborgaren har ett stort behov en öppen och tillgänglig
mötesplats. Bibliotekens uppgift är att vara den mötesplatsen som är tillgänglig för
alla människor i vårt samhälle. Det globala, nationella och lokala samhället är i
ständig förändring och detta avspeglar sig också i bibliotekets verksamhet.
Bibliotekets uppdrag är därför idag väldigt annorlunda mot vad det var tidigare.
Biblioteket behöver ständigt utveckla sig för att vara en demokratisk och
kunskapsförmedlande aktör.
Biblioteket är en av de platser i samhället som är tillgängligt för alla. Biblioteken ska
vara en demokratisk och öppen mötesplats och ska ses som en självklar resurs i det
livslånga lärandet. I en tid av förändrade informationsvanor och snabb
teknikutveckling ställs det stora krav på att biblioteket förutom att verka för kontinuitet
även är med i förändringen av samhället. Vi behöver utvecklas i takt med samhället
men allra helst hålla oss i framkant så att vi kan vara en resurs när medborgarna
behöver det.
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Syfte och uppdrag
Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt
och hållbart samhälle. Bibliotekslagen anger att alla medborgare ska ha tillgång till ett
folkbibliotek för att främja intresset för läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket ska
avgiftsfritt tillhandahålla litteratur oavsett publiceringsform och utbudet av medier och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteket ska tillhandahålla
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Enligt
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet inom biblioteksområdet.
Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett
strategiskt och strukturerat sätt kunna tillvarata befintliga biblioteksresurser, skapa en
beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan
kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten
och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet.
Utifrån biblioteksplanen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen anger strategiska mål och
utvecklingsområden för biblioteksverksamheten i Tomelilla kommun.
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskild
uppmärksamhet ska också ägnas åt personer med funktionsnedsättning, nationella
minoritetsgrupper och personer med annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur anpassad efter deras behov. Ett av målen i
bibliotekslagen är att biblioteket och dess personal ska verka för att öka kunskapen
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
deltagande i kulturlivet.
I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl
offentliga som fristående skolor. För skolbiblioteken gäller även 6-8§ i
bibliotekslagen. Biblioteksplanen innefattar Tomelilla kommuns folk- och skolbibliotek
och är antagen av kommunstyrelsen.
Till grund för planen ligger olika styrdokument som Tomelilla kommuns vision och
övergripande strategiområden, bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och
barnkonventionen.
Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2017-2021, (antagen av
kommunstyrelsen 2017-11-15, § 204). Revision har skett av kultur och
fritidsverksamheten och av skolverksamheten samt vård och omsorg och har
behandlats av kultur- och fritidsnämnden och i familjenämnden samt vård och
omsorgsnämnden.
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OMVÄRLDSFAKTORER
Förutom den allmänna samhällsutvecklingen inom ekonomi och politik finns det ett
flertal omvärldsfaktorer som har särskilt stor inverkan på biblioteksverksamheten. På
relativt kort tid har samhället genomgått stora förändringar, från industrisamhälle till
kunskaps- och informationssamhälle, men även från kommunikationssamhälle till
upplevelsesamhälle. Globaliseringen ökar, samhället går mot ökad mångfald
samtidigt som det också alltmer präglas av individens önskemål. Den enskilda
människan vänder sig i hög utsträckning till biblioteket då det är den plats i samhället
som alla kan vända sig till oavsett bakgrund, ekonomi, etnicitet m.m.
Coronapandemin har tillfälligt minskat globaliseringstrenden men samtidigt kraftigt
bidragit till en ökad digitalisering.
Folkbiblioteken har som uppgift att värna om demokrati och yttrandefrihet, arbeta
med läsfrämjande, ge alla möjlighet att ta del av kultur, kunskap och information på
en fri och neutral mötesplats. Det livslånga lärandet är en självklarhet, detta gäller
såväl det formella som informella lärandet. I många kommuner minskar bibliotekens
utlån medan besöken inte minskar i samma takt, utan i vissa fall till och med ökar.
Alltfler bibliotekstjänster sker digitalt. Undersökningar visar på minskat läsande,
samtidigt som villkoren för läsning förändras. Ny teknik ger upphov till ett nytt
medieutbud som kan ge nya medievanor och nya former av kulturutövning.
Pandemin har ökat efterfrågan på e-böcker och digitala tjänster, och biblioteket möter
här konkurrens av kommersiella aktörer. Tillgången till informations- och kunskapsnät
kommer att bli allt viktigare i takt med att samhällsutvecklingen blir alltmer
kunskapsberoende – varför även kunskap om hur informationsteknik kan användas
för kunskapsinhämtning och lärande blir en alltmer självklar förutsättning för
delaktighet i samhälls- och kulturlivet. Det är en stor utmaning för biblioteken att följa
och möta upp biblioteksanvändarnas nya behov.

NULÄGE
Boende i och kring Tomelilla kommun har tillgång till folkbiblioteket som utgörs av
huvudbibliotek i tätorten, samt filialer i Brösarp, Onslunda och Smedstorp.
Huvudbiblioteket ligger i det centralt belägna kulturhuset och lokalerna är väl
anpassade för verksamheten. Biblioteket samverkar i stor utsträckning med de övriga
verksamheter som bedrivs i kulturhuset; konsthall, kulturskola, jazzarkiv och
infopoint. Huvudbiblioteket har bemannad öppettid 43 timmar i veckan och blir under
våren 2021 meröppet alla dagar mellan 08.00 och 21.00.
Filialerna är placerade i de F-6 skolor i de mindre samhällena Brösarp, Onslunda och
Smedstorp, vilka ligger centralt och tillgängligt i respektive by. Skolorna är den
användargrupp som tenderar att använda filialbiblioteken i störst utsträckning. Alla
filialbibliotek har bemannad öppettid 9 timmar per vecka och har meröppet alla dagar
mellan 07.00 och 21.00.
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Skolbibliotek i kommunen
I kommunen finns det nio skolor: sex F-6 skolor (varav en friskola), en 7-9 skola, en
gymnasieskola (friskola) samt en folkhögskola. Tre kommunala skolor har egna
skolbibliotek och dessa är bemannade i olika utsträckning. Som nämnts tidigare
nyttjar skolan filialbiblioteken i sin verksamhet. Samtliga grundskolor får genom
folkbibliotekets läsfrämjandeplan ta del av regelbundna läsfrämjande åtgärder.
De kommunala skolbibliotekens bestånd ingår i folkbibliotekets datorsystem. Inköp
och gallring sköts i samarbete med folkbiblioteket. Anslaget för medieinköp fastställs
av respektive skolas rektor.
Kastanjeskolan är kommunens enda 7-9 skola. Skolans bibliotek är öppet 32 timmar i
veckan fördelat på veckans alla dagar. Skolbiblioteket bemannas av bibliotekarie
under utbildning. Under vt 2021 har Kastanjeskolan 362 elever.
Byavångsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av
bibliotekarie ca 15 timmar/vecka, fördelat på 2 dagar. Under vt 2021 har
Byavångsskolan 260 elever.
Lindesborgsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av
bibliotekarie ca 20 timmar/vecka, fördelat på 3 dagar. Under vt 2021 har
Lindesborgsskolan 320 elever.
Friskolor samt folkhögskola
Det finns en friskola i kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Skolbiblioteket är
delvis bemannat. Skolan planerar ett enklare biblioteksdataprogram för att
administrera böcker och utlåning. Biblioteket är alltid tillgängligt för eleverna under
skolans öppettider. Friskolan har genom avtal med folkbiblioteket tillgång till de
aktiviteter som den läsfrämjande verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde
friskolas ekonomiska förening. Under vt 2021 har Tryde friskola 154 elever.
I kommunen finns även en friskola för gymnasieelever, Bollerups
naturbruksgymnasium. Biblioteket är bemannat delar av dagen och har inga fasta
öppettider. Tjänsten är en kombinerad specialpedagog/skolbibliotekarie-tjänst. Det
biblioteksdatasystem som används är Dantek Bibliomatik. Huvudman för
gymnasieskolan är Stiftelsen lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut
Bollerup. Under vt 2021 har Bollerups naturbruksgymnasium ca 250 elever.
Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan på
eftermiddagen. Skolans specialpedagog finns även tillgänglig i biblioteket.
Deltagarna har tillgång till skolbiblioteket alla dagar i veckan. Skolan anordnar olika
föreläsningar och framträdande som är öppna för allmänheten några gånger varje år.
Man använder ett eget datorsystem. Skolans huvudman är föreningen Österlens
folkhögskola. Under läsåret 20/21 har Österlens folkhögskola ca 450 deltagare.
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TOMELILLAS VISION
I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.
En kortare devis är kopplad till visionen:
Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne.
BIBLIOTEKETS VISION
Biblioteket ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom
att stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken
bidra till lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.
Ledord är berättelse-mötesplats-folkbildning.
Bibliotekets uppdrag
I Tomelilla kommun ska det finnas folkbibliotek såväl i tätorten som i byarna, de ska
vara öppna och tillgängliga för alla – dvs alla kommuninvånare ska kunna nyttja
biblioteksservicen såväl fysiskt som digitalt oavsett var i kommunen man bor.
Biblioteket ska vara tillgängligt så att människor från alla samhällsgrupper, av alla
kön och i alla åldrar kan mötas. Biblioteken har därför en viktig roll att fylla för att
motverka alla former av segregation och kunskapsklyftor. Det ska ges möjlighet till fri
tillgång till läsupplevelser och kunskapskällor. Såväl det traditionella tryckta mediet
som det digitala ska finnas tillgängligt. Det ska vara lätt för användarna att hitta det
de söker, därför har biblioteket ett ansvar för systematisering, kvalitet och relevans i
sina medier och digitala informationsresurser. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet
ska stärkas. Biblioteket ska utvecklas ytterligare som kunskapscentrum med ett stort
utbud av medier, aktiviteter och tjänster. Kraven på utbildning och
kompetensutveckling ger biblioteken en nyckelroll både för att höja kunskapsnivån
och för att öka den kulturella kompetensen. Biblioteket ska inbjuda till kulturella
möten och verka som en social mötesplats för medborgarna med folkbildning i fokus.
Barn och unga är framtiden, därför ska biblioteken arbeta med särskilt fokus på
dessa och ska fungera i ännu högre utsträckning som mötesplats för barn och unga,
där de har tillgång till datorer och media i olika format.
Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information för
medborgaren. Bibliotekets webbplats ska vara interaktiv, dynamisk, informativ och
lättillgänglig. Biblioteksverksamheten har en öppen dialog och samverkar med såväl
interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som
möjligt.
VERKSAMHETSMÅL FÖR BIBLIOTEKET
Kultur och fritidsnämnden har antagit dessa mål för 2022:
-

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas
Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet
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-

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med fem
procent
FOKUSOMRÅDEN
Utifrån kommunens och bibliotekets visioner och uppdrag har arbetet för att utveckla
och stärka biblioteksverksamheten i kommunen utmynnat i två fokusområden: Det
tillgängliga biblioteket och Barn och unga.
Det tillgängliga biblioteket
Det är viktigt att tillgänglighetsaspekten genomsyrar hela biblioteksverksamheten vad
gäller lokaler, öppettider, medieformat och tillgång till information. Alla medborgare
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha
tillgång till bibliotek.
Biblioteket ska vara en mötesplats med ett allsidigt utbud för kommuninvånarna.
Programverksamheten som biblioteket bedriver är bred, kostnadsfri och öppen för
alla. Utöver författarbesök och föreläsningar finns det flera återkommande
programpunkter, såsom och öppen bokcirkel som utgör viktiga sociala mötesplatser.
Alla bibliotek, även filialbiblioteken ska erbjuda viss programverksamhet.
Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är en naturlig del och självklar utgångspunkt för
såväl dagligt arbete som programverksamhet. Det handlar om alltifrån
beståndsarbete, tillgängliggörande och marknadsföring till läsinspirationstillfällen och
författarbesök.
Biblioteket arbetar med tillgänglighet på flera områden och särskild uppmärksamhet
riktas mot personer med särskilda behov, samt personer med annat modersmål än
svenska. Detta bland annat genom att erbjuda anpassade medier samt litteratur på
olika språk. I Tomelilla finns uppskattningsvis ett 20-tal olika språk.
Uppsökande verksamhet bedrivs för att nå dem som beroende av ålder och/eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket. Biblioteket har till exempel boken
kommer-service och bokdepositioner på äldreboenden.
Biblioteket bedriver läsombudsverksamhet för att utöka förmedlingen av litteratur.
Detta genom att biblioteket erbjuder fortbildning, stöd och inspiration vid träffar och
föreläsningar.
Biblioteket erbjuder digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för
låntagare med läshinder.
Biblioteket arbetar för att underlätta studierna för de studenter som är bosatta i
kommunen, genom bland annat fjärrlån och hjälp med informationssökning.
Samhälls- och teknikutvecklingen ställer höga krav på digital delaktighet. Det är
viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att minska den
digitala klyftan. Biblioteket ska inom ramen för sitt demokratiska uppdrag
uppmärksamma och erbjuda utbildning och information kring digitala frågor. Tillgång
till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna
delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att
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kunna vägleda bland stora informationsmängder och förmedla kunskaper i MIK –
medie och informationskunnighet.
Genom samverkan med Region Skåne och särskilt med de övriga folkbiblioteken
inom Skåne Sydost tillgängliggörs ett stort medieutbud genom ett välfungerande och
miljöanpassat distributionssystem.
Tomelilla bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Skurup
gällande bland annat webb, medier och bibliotekssystem. Det är ett pågående och
ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem kommunerna.
Utvecklingsområden tillgänglighet
Biblioteket som mötesplats
Genom en mångsidig programverksamhet verkar biblioteket som en arena för kultur
och bildning såväl som en mötesplats för medborgare i alla åldrar. Med en stor
variation bland programpunkterna, där såväl föreläsningar kring aktuella ämnen som
kreativa aktiviteter ingår, attraheras olika målgrupper till biblioteket. Genom meröppet
på alla kommunens bibliotek är lokalerna mer tillgängliga och relevanta för
kommuninvånarna.
Läsfrämjande verksamhet
Genom att vidareutveckla och hitta nya former för den läsfrämjande verksamheten
vill vi nå ut till nya målgrupper; öppna vägar till litteraturen för dem som inte läser
samt ge fler möjlighet till konstnärliga upplevelser genom litteratur och
kulturevenemang.
Delaktighet
Biblioteket ska arbeta för att främja invånarnas inflytande över och delaktighet i
biblioteksverksamheten.
Uppsökande verksamhet
Biblioteket ska utveckla nya former och metoder för den uppsökande verksamheten.
Biblioteket behöver nå dem som inte kan komma till biblioteket eller inte känner till
bibliotekets verksamhet och utbud. Genom samarbeten med t.ex.
omsorgsförvaltningen nås fler och aktiviteter utanför bibliotekets lokaler ökar
kunskapen om och delaktigheten i biblioteksverksamheten.
Digital delaktighet
Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att
motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra
tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt
workshops och informationstillfällen. Biblioteken ska också vid behov erbjuda digitala
programpunkter som ett alternativ till fysiska träffar.
Integration
Mångspråkiga medier är en viktig del av bibliotekets utbud, liksom litteratur och
medier som främjar integration och språkträning. För att tillgodose de ökade behov
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som finns i kommunen ska samverkan ske mellan flera olika aktörer, såväl inom
kommunen som över kommungränserna. Utöver en utvidgning av det befintliga
mediebeståndet ska biblioteket vidareutveckla integrationsarbetet genom olika
aktiviteter.

Barn och unga
De tillgänglighetsaspekter som beskrivs i fokusområdet för Det tillgängliga biblioteket
är lika relevanta för den biblioteksverksamhet som riktas mot barn och unga varför
detta fokusområde i viss mån är överlappande, men med särskild uppmärksamhet
riktad åt just barn och unga.
Läsning förmedlar insikt och förståelse för människans olika livssituationer och
behov, läsningen skapar också lustfyllda upplevelser. Den bidrar till barn och ungas
personliga utveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust
och inspiration för läsning. Lusten att läsa grundläggs tidigt och det är också under
de första åren som barnen lär sig hantera ett eget språk.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och
unga i deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. Att stärka berättelsen
oavsett medieform eller språk är av stor vikt. Att kunna läsa och förstå en text är en
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället varför det är av största vikt att
erbjuda ett tillgänglighetsanpassat utbud som kommer alla till del. Till exempel
erbjuds strömmande och nedladdningsbara e-böcker, e-ljudböcker och talböcker för
låntagare med läshinder samt användarutbildning för dessa tjänster.
Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är även vad gäller barn och unga en naturlig
del och självklar utgångspunkt för såväl dagligt arbete som programverksamhet.
Tomelilla bibliotek har under lång tid fokuserat på att främja läsning långsiktigt och
systematiskt. Barnhälsovården, förskolorna och skolorna i kommunen är viktiga
samarbetspartners när det gäller att nå barnen i det läsfrämjande arbetet. Biblioteket
har utarbetat en läsfrämjande handlingsplan som bland annat innebär att biblioteket
delar ut bokgåvor till barn och unga vid olika åldrar. Eleverna bjuds återkommande in
på biblioteksvisning i biblioteket och får möjlighet att träffa en bibliotekarie. Biblioteket
arrangerar också bokprat och författarbesök åt eleverna vid olika åldrar.
Biblioteket samarbetar med verksamheter i kommunen som vänder sig till barn och
unga men också till föräldrar. Biblioteket fungerar som en social mötesplats och
arbetar aktivt för att vara ett stöd åt dessa målgrupper i fråga om språkutveckling.

Utvecklingsområden för barn och unga
Barns fritid
Biblioteken ska hitta fler vägar för att nå barn och unga på deras fritid. Detta som en
del i det läsfrämjande arbetet men även för att utveckla biblioteket som mötesplats
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för dessa grupper. Fördjupad samverkan ska ske med aktörer inom kommunen men
också externt.
Integration
Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola
och skola. Biblioteket ska också vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter
inom programverksamheten.
Barnkonventionen
Biblioteken ska arbeta aktivt med att implementera barnkonventionen i arbetet riktat
mot barn och unga. En del av det arbetet innebär att främja och möjliggöra barn och
ungas delaktighet.
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SKOLBIBLIOTEK
SKOLBIBLIOTEKENS VISION
Skolbiblioteken ska främja lärande där eleven stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och mänskliga värden. Skolbiblioteken ska ge förutsättningar för elever att
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga.
MÅL FÖR SKOLBIBLIOTEKEN
Genom utbildad personal ska skolbiblioteket bidra till elevers måluppfyllelse och en
likvärdig utbildning. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del av förskoleklassens,
fritidshemmens och grundskolans pedagogiska verksamhet. Skolbibliotekarien och
medieutbudet ska utgöra pedagogiska resurser i värdegrundsarbetet i skolan, samt
ge elever möjlighet att sätta sig in i andra människors situation och se världen från
olika perspektiv. Skolbiblioteket ska samordna och tillgängliggöra medier och
information samt arbeta läsfrämjande.

Utvecklingsområden för skolbiblioteken
Skolbibliotekariens deltagande i det pedagogiska arbetet på skolan och i samarbetet
med skolans personal ska öka, med särskilt fokus på värdegrundsarbete och
läsfrämjande aktiviteter. Samverkan mellan folkbibliotek och skolbiblioteken bör
utvecklas för ytterligare tillgänglighet. Detta sker redan idag med till exempel bokprat,
temaplock, författarbesök och inköp. Skolbiblioteken ska i högre grad rikta sin
verksamhet mot fritidshemmen.
Skolbiblioteket ska vara ett stöd i arbetet med elevernas digitala kompetens. Arbetet
kring MIK (medie- och informationskunnighet) ska i större utsträckning ske i
samarbete med skolbibliotekarien. Informationsteknik och källkritik ska tas upp som
en naturlig del i alla arbetsområden där det är aktuellt.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING
Planens giltighet 2022-2026
Biblioteksplanen ska i samverkan med kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnd
och familjenämnden samt vård och omsorgsnämnden utvärderas och revideras vart
femte år. Verksamheten ska utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklingsområdena som årligen ska utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen.
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Bilagor och länkar
Tomelilla kommuns övergripande strategiområde

Bibliotekslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
Skollagen
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekensinternationella-manifest-webb-utskrift.pdf
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/regional-kulturplan-forskane-2021-2024_final.pdf
Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
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Bilaga 1
Bibliotekslagen
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.
Syfte och ändamål
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska
också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i
fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
4. För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt huvudmannaskap
ansvarar landstingen.
5. För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
6. För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser är en uppgift för staten ansvarar staten.
Biblioteksplaner
4 § Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet.

Paragrafen motsvarar 7 a § andra stycket i 1996 års bibliotekslag
och någon ändring i sak avses inte. Övervägandena finns i 3.5.
Folkbibliotek
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas
av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av informationsteknik
för kunskapsinhämtning och lärande.
Prioriterade grupper
6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras
behov.
7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur
anpassad till deras behov.
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8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,
bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
och
3. lättläst svenska.
Avgiftsfrihet
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra
liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har
lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Det som
anges om folkbibliotek i 6–8 §§ gäller även skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte att främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och
kvalitet.
Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa
bibliotek ska, inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid universitetet eller högskolan, svara för biblioteksservice
samt i övrigt bistå och samverka med övriga delar av det allmänna
biblioteksväsendet i enlighet med vad som anges i 14 och 15 §§.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande medieförsörjning ska det finnas en eller
flera lånecentraler.
Samverkan
14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
ska samverka.
15 § Regional biblioteksverksamhet samt högskolebibliotek, lånecentraler
och andra statligt finansierade bibliotek ska
1. avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande, och
2. i övrigt samverka med folkbiblioteken och skolbiblioteken och
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god
biblioteksservice.
Folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra offentligt
finansierade bibliotek.
Uppföljning
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
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Myndigheten ska tillsammans med kommunerna och
landstingen följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som
antagits har utformats och hur de används.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.
Enligt bestämmelsen träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2013.
Samtidigt ska bibliotekslagen (1996:1596) upphöra att gälla

Skollag (2010:800)

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

Ks § 153

Dnr KS 2021/129

Svar på motion angående tekniskt vatten
till pooler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
149/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område.
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs
bevattningsförbud när reservoarerna sinar.
Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera
vatten till pooler.
I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv
ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett
värdefullt livsmedel, dricksvatten.
Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 153 forts.
att

Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
att fylla pooler och till bevattning.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Som framgår av bifogat yttrande ställer sig Österlen VA AB positiva till denna
tekniska lösning och har redan initierat en utredning. Förvaltningen är, såväl som
motionärerna och bolaget, positiv till denna eventuella lösning. På så sätt kan vi
minska slöseriet av ett livsmedel och möjliggöra för hållbarheten att ta ett kliv framåt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser utifrån kommunens perspektiv.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten,
handlingsid: Sbn 2021.2197.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2021, handlingsid: Ks 2021.4183.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 92/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 153 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 91/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

Ks § 154

Dnr KS 2020/221

Svar på motion - Öka folkhälsan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka
folkhälsan med följande lydelse:
”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har
vinterträningen på konstgräset.
I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by.
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera
dessa med ett gym.
Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför
Att

ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen

Att

Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya
lekplatserna i byarna.”

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av
området.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 154 forts.
Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.
När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till
investeringsberedningen.”
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.”
Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området.
Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i
motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna,
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma
till investeringsberedningen med förslag.
Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med
barnperspektivet.
Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om
träningsredskapen uppmuntrar till lek.
Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.
Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 154 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021, handlingsid: Ks 2021.4185.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 175/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen § 77/2021:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
vidare handläggning.
Samhällsbyggnadsnämnden § 93/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Justerandes sign
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§ 154 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i
ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 155

Dnr KS 2021/131

Svar på Motion - Larmgrupp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida Bornlykke
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning

Helén Bladh (S) och Peter Boström (S) har lämnat in motion angående
larmgrupp med följande lydelse:
”Hemtjänsten har ett pressat schema för att hinna med vårdtagarna. Ett larm direkt
på morgonen från en vårdtagare kan lätt kullkasta hela dagens planering. Detta leder
till stress för personalen, schema som inte kan hållas och vårdtagare som inte får sitt
planerade besök enligt plan.
För att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för personalen inom hemtjänsten
skulle en särskild grupp som i första hand kör på larm kunna inrättas. På så sätt
frigörs tid för personalen att utan stress kunna arbeta med de planerade besöken och
tiden med vårdtagarna får en högre kvalitet.
Tomelilla kommun och de privata utförarna delar på nattpatrull och sjuksköterskor.
Vi menar att man även skulle kunna dela på en larmgrupp på samma sätt. Om
vårdtagarna redan på förhand vet att det är en särskild grupp som hantera larmen bör
det inte leda till någon större oro att det kommer annan personal. Vi tror heller inte
att det skulle utgöra någon större skillnad mot antalet personal de får träffa med
nuvarande organisation.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att

Tomelilla kommun inrättar en ”larmgrupp” inom hemtjänsten att
hantera larm från brukarna.

att

Tomelilla kommun i förhandling med de privata utförarna upprättar ett
avtal om en gemensam ”larmgrupp”.”

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 155 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 154/2021)
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård- och
omsorgsnämnden för yttrande.
Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, yttrar sig enligt följande:
I Tomelilla kommun har cirka 350 personer trygghetslarm. Trygghetslarm är en
insats enligt Socialtjänstlagen som innebär att den enskilde får en trygghetstelefon i
hemmet. Syftet med insatsen är att den enskilde ska känna sig trygg och få hjälp från
hemtjänsten om hen behöver hjälp med sin personliga omsorg och förflyttning, eller
andra oväntade vardagssituationer men också få hjälp vid ett fall i bostaden.
Drygt två tredjedelar av larmkunderna har trygghetslarmet just för tryggheten att veta
att man kan få hjälp om man skulle bli sjuk. Övriga har daglig hjälp från hemtjänsten
och använder trygghetslarmet för att få hjälp till toaletten eller med förflyttning. Vård
och omsorgsnämnden garanterar larmanvändaren ett besök inom 30 minuter under
dag-och kvällstid (07:00 till 21:00) när behov finns.
Tomelilla kommun har upphandlat en larmcentral för att besvara alla inkomna larm
dygnet runt. Operatören på larmcentralen, som är vårdutbildad, gör en bedömning
om det behövs åtgärd på plats i hemmet eller om det är tillräckligt med samtalet för
den som larmat. Under september överlämnade operatören i genomsnitt mellan 10
och 14 larm per dag, från kl. 07:00 till 21:00. Dessa larm fördelas på fyra
hemtjänstområden. Den orsakskod som är mest registrerad av operatören är ”hjälp
till toaletten”. Det är då ofta överenskommet med hemtjänsten att brukaren
använder lamklockan när han eller hon behöver gå på toaletten istället för att planera
in fasta besök. De tider då flesta larmen kommer in oavsett område är under
perioderna 10:00-14:00 och 16:00 till 21:00.
Underlaget, den låga larmfrekvensen, visar tydligt att nuvarande organisering är både
det mest kostnadseffektiva och tryggaste sättet att hantera trygghetslarmen på.
För de brukare som har det största behovet skulle förslaget medföra att
-

Personalkontinuiteten försämras. Brukaren vet inte vem som kommer när
den behöver hjälp med sin personliga hygien och vid toalettbesök, de mest
integritetskänsliga områden.

-

Otryggheten ökar. En larmgrupp kommer inte att kunna åka på alla samtida
larm från alla fyra hemtjänstområden utan att väntetiden för åtminstone vissa
ökar. Vård-och omsorgsnämndens värdegaranti om inställelsetid kan inte
hållas.
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§ 155 forts.
Som motionären beskriver finns det en risk att inkomna larm kan upplevas som
stressande. Det vanligaste är dock att den personalen som ansvarar för att ta emot
uppringningarna från operatören endast behöver kontakta den kollega som befinner
sig närmst den som larmat. Hemtjänsten använder ett digitalt planeringssystem som
innebär att man snabbt kan se var kollegerna befinner sig. Detta är ett väl inarbetat
arbetssätt.
Förvaltningen arbetar med heltidsarbete som norm och har därför de s.k.
resurspassen som kan användas för att stötta upp vid arbetsanhopning på
hemtjänstområden.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeten tillåter ingen utökning av tjänster. För att inrätta en särskild larmgrupp som
bemannas av två personal 07:00 till 21:00 alla dagar i veckan behövs runt åtta
personal. Då bemanningen på hemtjänstområden schemaläggs utifrån behovet finns
det inte utrymme att släppa ifrån sig tjänster till en larmgrupp.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
En larmgrupp som enbart ska åka runt på larm i hela kommunen ökar bilkörningen
vilket påverkar miljön.
Uppföljning
Då motionen föreslås avslås sker ingen uppföljning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2021, handlingsid: Ks 2021.4195.
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§ 155 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 94/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 46/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp.
Vård och omsorgsnämnden § 75/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på
avslag på motionen.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Per-Martin Svenssons (M) förslag.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) förslag.
Nej-röst för Ida Bornlykkes (S) förslag.

Justerandes sign

70

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 155 forts.

Omröstning

Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med PerMartin Svenssons (M) förslag om avslag på motionen.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Leif Sandberg (C), Bo
Herou (KD), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M),
Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).
Nej-Röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Tina
Bergström-Darrell (S).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 156

Dnr KS 2021/83

Svar på motion - Cykeldestination
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har lämnat in motion om Sydöstra Skåne som
cykeldestination med följande lydelse:
”Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020
ökade försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte
enbart om ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en
uppgående trend de senaste åren och reslängden ökar.
Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla
på. Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling.
Samtidigt ökar även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts
i området och det finns många naturområden som är attraktiva.
Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne
dra nytta av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som
cykeldestination och cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även
förbättra miljön.
Socialdemokraterna yrkar därför
att

Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner
i sydöstra Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.”

Förvaltningen, genom näringslivschef Henrik Lundblad, har yttrat sig enligt
följande:
Förvaltningen föreslår att Tomelilla kommun tar initiativ till att utreda
förutsättningarna för att utveckla Tomelilla och SÖSK till en ännu större
cykeldestination.
Cykling och goda förutsättningar till cykling är positivt för tillgängligheten av och i
Tomelilla kommun, vilket är bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, ökad
rekreation för kommuninvånare och besökare, vilket är bra ur en folkhälsa och
näringslivsperspektiv.

Justerandes sign

72

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 december 2021

§ 156 forts.
Förslag till aktiviteter skulle kunna vara att kartlägga, uppdatera befintliga och tänkta
cykelleder/stråk, dess status samt hur de kommuniceras. Fördjupad dialog med
nationella och regionala intresseorganisationer kring förutsättningarna av skapandet
av och ett eventuellt innehåll och struktur för en ännu bättre cykeldestination samt
en dialog med lokala och regionala föreningar. En viktig del blir att titta på aktörs
och ansvarsfördelning mellan kommunala, regionala och nationella aktörer,
föreningar och företag.
Ekonomiska konsekvenser
Ökad cykling torde vara positivt för folkhälsan och ha en direkt eller indirekt positiv
effekt på dess kostnader. En ökad turism som konsekvens av
destinationsutvecklingen torde vara positiv för näringslivet.
Aktiviteter för att förstärka destinationen kan innebära kostnader varför det i det fall
det behövs föreslås att undersöka möjligheten till också externa medel. Där man
skulle kunna titta på medel för processledning och eventuella investeringar.
Förvaltningen anser att cykling och destinationsutveckling ligger väl i linje med olika
stöd på nationell och internationellt plan.
Barnperspektivet
Ökad cykling torde vara allmänt positivt ur ett barnperspektiv där man kan få mer
eller mindre positiva effekter direkt eller indirekt också beroende på hur
destinationen förstärks och utvecklas där man till exempel kan se ”pumptracken” i
Smedstorp som en delkomponent som på ett direkt sett haft en positiv effekt.
Miljöperspektivet
Cykling har relativt majoriteten av andra färdmedel en begränsad negativ
miljöpåverkan, vilket också gäller om man upplever Tomelilla som turist. Eventuell
§ 244 forts.
negativ miljöpåverkan skulle kunna uppstå vid transport till destinationen där man i
destinationsarbetet bör arbeta för tydliga kopplingar till exempel kollektivtrafiken.
Uppföljning
Förvaltningen föreslår att man tar fram en förundersökning baserat på samtal med
experter och intressenter enligt ovan och en möjlig plan framåt och presenterar detta
inom 3 månader.
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§ 156 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2021, handlingsid: Ks 2021.4271.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 157

Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda
gynnande beslut inom SOL och LSS 2:a
kvartalet 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men
tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från
tidigare domar. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid
riskerar att tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a.
Två nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under
perioden.
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-09-30
128 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-09-30 136
dagar.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Inga tidigare redovisade ej verkställda beslut inom SoL eller
LSS under 2021.
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§ 157 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt
länge med att verkställa ett beslut
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ska enligt LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse fjärde kvartalet 2021-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232 handlingsid; Ks 2021.4193.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 78/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

Handläggare: Johan Linander
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: KS 2018/286
Datum 4 februari 2022

Val av tre ersättare till Österlen VA AB
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja tre ersättare till Österlen VA AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2021, kf §
142/2021, att ändra Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal så att
styrelsen för bolaget ska innehålla sex ledamöter och sex ersättare. Idag består
styrelsen enbart av sex ledamöter, varav tre är valda av Tomelilla kommun och tre av
Simrishamns kommun.
På bolagsstämman i vår kommer bolagsordningen formellt att ändras och då väljs
också de nya ersättarna. Tomelilla kommun behöver därför välja och föreslå tre
ersättare vilket ska göras av kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Österlen VA AB betalar arvoden och andra ersättningar till sin styrelse, så valet
innebär inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Uppföljning
Valet kommer att gälla fram till bolagsstämman 2023. Efter de allmänna valen 2022
kommer ny styrelse för Österlen VA AB att väljas som tillträder efter bolagsstämman
2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 februari 2022.
Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Österlen VA AB
Simrishamns kommun
Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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